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• Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat (pemerintah & rakyat) dengan cara 
yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara  
untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan 
persaingan di era globalisasi.

• Revolusi mental dapat diartikan juga sebagai gerakan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan 
perilaku setiap orang untuk berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia 
menjadi Bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia.

Data
Pendukung

Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk mengggembleng 
manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, 
berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang 
menyala-nyala
-SOEKARNO-

 Untuk lebih memperkokoh kedaulatan, menigkatkan daya saing dan 
mempererat persatuan bangsa kita perlu melakukan revolusi mental
 - JOKO WIDODO-

Mengapa Indonesia Membutuhkan Revolusi Mental?

Makna Revolusi Mental
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• Sebagai  suatu  bentuk  strategi  kebudayaan  yang  memberi  arah  bagi terciptanya  kemaslahatan  
hidup  berbangsa  dan  bernegara,  basis ideologis  revolusi  mental  adalah  Pancasila,  dengan  
tiga  prinsip  dasar Trisaksi; Berdaulat Secara Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan  
Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan. 

• Itu berarti, upaya perbaikan karakter  bangsa  melalui  revolusi  mental  sejak  awal  telah  
mempunyai koridor yang jelas.

• Mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan 
kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-
bangsa lain di dunia.

• Membangkitkan kesadran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia 
sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi 
bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti.

• Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian 
yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul mengedepankan nilai-nilai 
integritas, kerja keras dan semangat gotong royong.

Konsep Revolusi Mental

Tujuan Revolusi Mental

Tiga Permasalahan Bangsa

•  Kewibawaan Negara 
Yang Merosot 

•  Daya Saing yang 
Rendah 

•  Intoleransi dan 
Persatuan Bangsa 

Tiga 
Permasalahan 

Bangsa 

desintegrasi 
bangsa yang  
akan  mengoyak  
persatuan  
nasional  dan  
mengancam 
eksistensi NKRI.  

Jika Dibiarkan 

Menjadi  sangat  relevan  mengedepankan  revolusi karakter bangsa sebagai   salah satu 
agenda prioritas pembangunan nasional.  Namun  revolusi  karakter  bangsa  tidak  akan  
berjalan optimal, tanpa diawali dengan inisiatif melakukan revolusi mental.

REVOLUSI 
MENTAL 

Cara 
Pandang 

Cara 
Pikir 

Cara 
Kerja 

Gerakan Hidup 
Baru TRISAKTI 



22 #revolusimental   #indonesiabaik
REVOLUSI MENTALGPR

R E P O R T

Tiga Nilai Revolusi Mental

• Jujur 
• Dipercaya 
• Berkarakter 
• Tanggung Jawab 

INTEGRITAS 

• Etos Kerja 
• Daya Saing 
• Optimis 
• Inovatif 
• Produktif 

KERJA KERAS 

• Kerjasama 
• Solidaritas 
• Komunal 
• Berorientasi pada Kemaslahatan 

Gotong 
Royong 
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• Mari Jujur, Stop Korupsi
• Indonesia Bekerja, Indonesia Hebat
• Gotong Royong Untuk Indonesia Bersih
• Pendidikan Jujur, Indonesia Bersih
• Gotong Royong, Cermin Kebersamaan Bangsa
• Olah Raga Berprestasi, Nasionalisme Terbangun.  
• Tidak Ada Diskriminasi Dalam Pelayanan Kesehatan  
• Toleransi Itu Indah dan Damai
• Ayo Goyong Royong Bangun Daerah Tertinggal
• Pendidikan Tinggi Indonesia Inovatif dan Kreatif
• Melayani Tanpa Korupsi
• Birokrasi Bersih Indonesia Berkarakter
• Kerja Keras, Kerja Cerdas Untuk Indonesia Baru. 
• Bangga Produk Indonesia 

Rekomendasi Tagline Revolusi Mental


